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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0222/2012 från arbetstagare vid IRC-Pescara,
italienska medborgare, om globaliseringens följder för sysselsättningen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna är anställda vid företaget IRC i Pescara, som är verksamt inom forskning. Efter 
en överenskommelse med den italienska ägaren såldes enheten till det multinationella 
företaget Procter & Gamble och ingår nu i detta.

Det berörda multinationella företaget har av finansiella skäl beslutat att flytta enheten till 
Asien och därmed stänga anläggningen i Pescara.

Arbetstagarna protesterar mot den ”obegränsade” flyttningen av europeisk tillverknings- och 
forskningsverksamhet till länder i Asien.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 juni 2012. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionen har ingen befogenhet att ingripa i fråga om enskilda företags beslut om att 
flytta verksamhet. Den uppmanar dock företagen att följa god praxis när det gäller 
framförhållning och socialt ansvarsfull hantering av omstrukturering, vilket framgår av 
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kommissionens meddelande av den 13 december 2013, ”EU:s kvalitetskriterier för planering 
för förändringar och omstruktureringar”1.

Vidare påminner kommissionen om att frågor som rör omstrukturering av företag och därmed 
sammanhängande kollektiva uppsägningar kan omfattas av unionslagstiftningen, särskilt 
direktiven om information till och samråd med arbetstagarna2 och om kollektiva 
uppsägningar3. Det senare (direktiv 98/59/EG) föreskriver information till och samråd med 
arbetstagarrepresentanterna i god tid, och i varje fall innan arbetsgivaren beslutar om 
kollektiva uppsägningar. Dessa överläggningar omfattar olika möjligheter att undvika 
uppsägningar eller att minska antalet berörda arbetstagare samt att lindra konsekvenserna av 
uppsägningarna genom parallella sociala åtgärder, bland annat i syfte att bistå med 
omplacering eller omskolning av övertaliga arbetstagare. Det förstnämnda direktivet (direktiv 
2002/14/EG) ger alla anställda i företag med fler än femtio anställda rätt till information och 
samråd på ett systematiskt sätt, genom sina representanter, om frågor som påverkar deras 
anställning och framtida anställningsutsikter. Ledningen måste särskilt ge information till 
arbetstagarrepresentanterna, och samråda med dessa, om följande: i) aktuell och sannolik 
utveckling av företaget och dess ekonomiska situation, ii) tillståndet för och sannolik 
utveckling av anställningarna inom företaget, och varje hot mot dessa, eller åtgärder inför ett 
sådant hot och iii) varje beslut som sannolikt leder till avsevärda förändringar i arbetets 
organisation eller avtalsförbindelserna. 

Det är de behöriga nationella myndigheternas, inklusive domstolarnas, sak att se till att den 
nationella lagstiftning genom vilken dessa direktiv införlivas tillämpas korrekt och effektivt 
av den berörda arbetsgivaren, med beaktande av de särskilda omständigheterna i varje fall. 

Multinationella företags flyttning av verksamhet från ett land till ett annat har blivit en viktig 
fråga för arbetsmarknadens parter över hela Europa – och särskilt i de västeuropeiska länder 
som upplevt ett antal högprofilerade fall av utlandsflyttningar under de senaste åren. Flyttning 
av verksamhet (som också benämns utlokalisering eller omlokalisering) utgör en av de mest 
konkreta och potentiellt synliga aspekterna av ekonomins internationalisering eller 
globalisering. Samtidigt inbegriper den i regel omstrukturering och ofta en minskning av 
arbetstillfällena i de länder där den utlokaliserade verksamheten tidigare bedrevs.

När det gäller finansiellt stöd kommer programmet Horisont 2020 genom området industriellt 
ledarskap att erbjuda närmare 80 miljarder euro för forskning och innovation. Inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 finns minst 100 miljarder euro från europeiska struktur-
och investeringsfonder tillgängliga för regionerna för finansiering av stöd åt näringslivet och 
små och medelstora företag i linje med deras strategier för smart specialisering. 
Kommissionen föreslår att de relevanta myndigheterna och berörda parterna överväger hur de 
kan dra nytta av dessa möjligheter för att utveckla sin konkurrensposition. 

                                               
1

COM(2013)0882, 13.12.2013.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information 
till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (EGT L 80, 23.3.2002, s. 29).
3 Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva 
uppsägningar (EGT L 225, 12.8.1998, s. 16).
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Kommission framhåller också att arbetstagare som påverkas av omstruktureringar kan komma 
i fråga för stöd från Europeiska socialfonden och, om de nödvändiga villkoren är uppfyllda, 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Den sistnämnda fonden förfogar över upp till 500 miljoner euro om året och hjälper 
arbetstagare att hitta nya anställningar och utveckla nya färdigheter när dessa blivit av med sin 
anställning till följd av ändrade globala handelsmönster, t.ex. när ett stort företag läggs ned 
eller en fabrik flyttas till en plats utanför EU.

Man skulle även kunna undersöka möjligheter till strukturinvesteringar i Pescararegionen med 
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller de europeiska 
forskningsprogrammen.


